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इथून जवळच रस्त्याच्या कडेला एक भकास जुनाट लाकडी घर आहे. मी जेव्हा जेव्हा ्या रस्त्याने जातो तवे्हा तवे्हा 

मला ्या घरात डोकावून पाहावंसं वाटतं. काय बरं असेल आत? मी एकदा खूप धीर गोळा करून आत डोकावलं तर 

मला काळाकुट्ट अंधार आणि धुळीशिवाय दसुरं काहीच ददसलं नाही. माझी आई म्हित े खूप पूवी या घराच्या 

तळमजल्यावर एक शमठाईचं दकुान होतं. घराच्या णखडकीवर पांढऱ्या चुन्याने वेड्यावाकड्या अक्षरात काहीतरी शलदहलंय, 

‘ववकिे आहे’. 

 

एके ददविी रस्त्याने जाताना सहज माझी नजर ्या घराकड ेगेली. णखडकीवरचा पांढरा चुना पुसून ठसठिीत लाल 

रंगात कोिीतरी रंगवलं होतं, ‘ववकले गेले आहे’. मी डोळे ववस्तफारून वेड्यासारखा ्या अक्षरांकड ेबघत रादहलो. हे 

जुनाट घर कोिी का बरं ववकत घेतलं असेल? हे घर समजा माझ्या मालकीचं असतं तर मी नक्कीच ्यात पुन्हा 



शमठाईचं दकुान सुरु केलं असतं. ्यामध्ये मी खचाखच शमठाया भरल्या अस्या. काजूकतली, आंबा बफी, जजलब्या, 

रसगुल्ले, बासुंदी, सीताफळ रबडी, साखर लावलेले गुलाबजाम.....शमळण्याच ेएकमेव दठकाि...बबलीच ेशमठाईच ेदकुान! 

मी माझ्या स्तवप्नाच्या दनुनयेत रंगून गेलो होतो तवेढ्यात खडाडखाssड एक मोठ्ठा आवाज आला. दचकून मी जागच्या 

जागीच उडी मारली. एक भलं थोरलं कपाट घराच्या णखडकीतून उडत येत बरोबर रस्त्याच्या मध्ये आदळलं. 

्याच्यामागोमाग चार खुच्याा, एक पलंग, कमोड, खेळण्यातला लाकडी घोडा, ररकामा वपजंरा, शिलाई मिीन आणि अस ं

बरच काही जुनाट सामान रस्त्यावरच्या कपाटािेजारी येऊन ववसावलं. घरात नक्कीच कोिीतरी वपसाळलेला राक्षस 

होता. कारि आता जजन्यांच्या लाकडी फळ्या, घराची कौल ंआणि बाथरूमच्या फरशयांच ेतुकडेही णखडक्यांमधून सुसाट 

वेगाने बाहेर पडत होत.े 

 

मग ववचचत्र िांतता पसरली. मी खूप वेळ वाट बनघतली. पि आता घरातून कसलाच आवाज येत नव्हता. न राहवनू 

मी मोठ्या आवाजात ओरडलो, “कोिी आहे का घरात?” पि काहीच उ्तर आल नाही. हळूहळू अंधार पडायला लागला. 

नाईलाजाने मी घरी गेलो. पि घरी गेल्यावर सुद्धा रात्रभर माझ्या मनात ्या ववचचत्र घराचेच ववचार येत होत.े  

सकाळी उठल्याउठल्या मी तडक ्या घराकड ेननघालो. घराच्या जुन्या मातकट दाराच्या जागी आता कोरं करकरीत 

लालभडक दार बसवलेलं होतं. जुन्या दाराच्या दपु्पट उंचीचं असलेलं हे नवं दार फारच मजेिीर ददसतं होतं. ्याच्या 

उंचीवरून हे घर कुठल्यातरी तरी लंबू टांग्या उंचाड्या राक्षसाचं असिार याची मला खात्रीच पटली. दारािेजारच्या 

णखडकीवरची लाल अक्षरं पुसून आता नतथे अजूनच काहीतरी खरडून ठेवलं होतं. डोळे बारीक करून मी त ेवाचायचा 

प्रय्न करू लागलो.   



लॅडरलेस वविंडो जललननिंग किं पनी  

आमच्या येथे णखडलया स्वच्छ करून ममळतील 
तहेी कचकट, गमलच्छ मिडयािंमिवाय ! 

 

मी मान उंच करून घराकड ेपाहू लागलो. शभतंीला कान लावनू कानोसा घेऊ लागलो. तवेढ्यात, कररररss आवाज करीत 

सवाात वरच्या मजल्यावरची एक णखडकी हलकेच उघडली. णखडकीतून दोन काळेभोर टपोरे डोळे माझ्याकडचे रोखून 

बघत होत.े  

 

अचानक दसुरी णखडकी उघडली आणि एक भला मोठ्ठा पांढरा पक्षी णखडकीच्या कठड्यावर येऊन बसला. ्याची केिरी 

रंगाची बेशसन सारखी भलीमोठी चोच बघून मी ्याला लगेच ओळखलं. तो एक पेशलकन होता. पेशलकनने माझ्याकडे 

बनघतलं आणि तो भसाड्या आवाजात गायला लागला, 

 

‘मला हवीये मच्छी 
मििवलेली ककिं वा कच्ची! 
भुकेने मी झालो आहे वेडा! 

चािंगले पैसे देईन, नको मला फुकटची 
इथून समुद्र ककती लािंब आहे रे पोरा?‘ 



 
 

समुद्र इथून खूप दरू आहे’, मी ्याला सांचगतलं, ‘पि गावात एक मजच्िमार राहतो’. 

‘मच्िीचं काय?’ 

‘मजच्िमार राहतो म्हटलं म जच्छ मा र’ 

‘हे काय असतं?’ पेशलकनने ववचारलं. ‘मला मच्िी फ्राय मादहतीये, मच्िीचं कालवि मादहतीये, मच्िीचं लोिचं करतात 

असंही मी ऐकलंय. पि हे मजच्िमार कधी नाही पादहले बुवा आपि. कसे लागतात हे मजच्िमार?’ 

पेशलकनच्या या प्रशनाने मी जरा गोंधळूनच गेलो. ्यामुळे घाईघाईने ववषय बदलत म्हिालो, ‘्या िेजारच्या णखडकीत 

कोि आहे?’ 

 

‘ती जजराफी आहे.’ पेशलकनने सांचगतलं. ‘तुला एक गंमत सांगू? ती सवाात वरच्या मजल्यावरच्या णखडकीतून डोकावत 

असली तरी नतच ेपाय मात्र तळमजल्यावर आहेत. कसलं भारी ना!’ 

आम्ही बोलत असतानाच पदहल्या मजल्यावरची णखडकी उघडली आणि टुिकन उडी मारून माकडू कठड्यावर बसला. 

कठड्यावर वर खाली उड्या मारत ्याने नाच केला. काडीपैलवान माकडू इतका हडकुळा होता की तो वायरपासून 

बनल्यासारखा वाटत होता. ्याचा नाच मला खूपच आवडला. वर खाली उड्या मारत मी ्याच्यासाठी जोरजोरात टाळ्या 

वाजवल्या. 

 

‘आम्ही णखडक्या साफ करिारे आहोत’, माकडू गाऊ लागला. 



गट आमचा भारी  
आमची पद्धतच न्यारी  

काम करतो भरपूर पि वेळ घेतो कमी! 
घेतो मेहनत पुष्कळ, 

करतो णखडलया स्वच्छ आणि ननतळ 
जिराफ आणि पेली आणि मी! 

 
घेत नाही उसिंत, 

िोपयतं काम होत नाही पसिंत 
प्रत्येक णखडकी चकाचक ही देतो हमी! 

काम आमचिं टकाटक, 
णखडलया होतात चकाचक! 

जिराफ आणि पेली आणि मी! 
 

किाला घ्यायचा ताि? 
िेव्हा ३० फूट उिंच आहे मान! 

त्यामुळे मिडया कधीच वापरत नाही आम्ही 
वापरतो साबि आणि पािी, 
थोडी गिंमत आणि गािी! 

जिराफ आणि पेली आणि मी! 
 

माकडूच्या गाण्याने मी भारावनू गेलो. ्यांच्यािी ककती बोल ूअन ्ककती नको अस ंमला झालं. जजराफीलाही कदाचचत 

तचे वाटत असावं कारि ती पेशलकनला म्हिाली, ‘पेली, आपल्या िोट्या दोस्तताला वर घेऊन येतोस का? म्हिजे मला 

्याच्यािी िान गप्पा मारता येतील.’ लगेचच पेली उडत उडत माझ्यापािी आला. आपली भली मोठ्ठी चोच उघडून 

म्हिाला, ’चल बस पट्कन!’ मी डोळे ववस्तफारून ्याच्या उघड्या चोचीकड े बघत राहीलो. ्या अंधाऱ्या कोठडीत 

बसण्याच्या कल्पनेनेच माझ्या अंगावर काटा आला. 



 

‘अरे बस रे!’, वरच्या णखडकीतून माकडू ओरडला. ‘तो काही तुला खािार नाहीये!’ 

मी पेशलला म्हिालो, ‘बर बरं बसतो मी. पि एका अटीवर. मी आत बसल्यावर तू चोच अजजबात बंद करायची 

नाहीस.’ 

‘तू अजजबात काळजी करू नकोस’, पेली मला धीर देत म्हिाला. 

कर मनाची तयारी 
कारि माझी चोच आहे भारी! 
किाला घाबरतोस तू यार 

 माझ्या चोचीत आहे िाद,ू गिंमतच न्यारी! 
िास्त करू नको ववचार, हो स्वार! 

 
‘नाही नाही. पदहले मला वचन दे की तू अजजबात चोच बंद करिार नाहीस.’ 

‘अरे माझ्या चोचीत जाद ूआहे’, पेली म्हिाला. ‘तुला समजत कसं नाहीये. तू एकदा आत बसलास ना की मी चोच 

बंदच करू िकिार नाही.’ 

‘दाखव बरं तुझी जाद.ू’,मी म्हिालो. 

‘बघ तर मग’ पेली म्हिाला आणि बटि दाबल्यासारखा ्याच्या चोचीचा वरचा भाग गुंडाळी होत आत सरकू लागला. 

सरकत सरकत तो हळूहळू ददसेनासा झाला. 



 

 माझा माझ्या डोळ्यांवर ववशवासच बसेना. 

‘काय किी वाटली जाद?ू’ पेलीने ववचारलं. 

‘सॉशलड आहे यार!’ 

‘हो ना! चोचीच्या वरच्या भागाचा उपयोग मला फक्त मासे चावण्यासाठी होतो. खरी गंमत तर खालच्या भागातच 

आहे. वरचा भाग सरकवून आत ढकलला की झाली बादली तयार! णखडक्या पुसण्यासाठीचं पािी न्यायला मी या 

चोचीच्या बादलीचाच वापर करतो. मी ददवसभर असा चोचीचा वरचा भाग आत सरकवून राहू िकतो. 

कामाच्या वेळी ढकलतो चोचीला आत 
तरीसुद्धा करतो बडबड अफाट! 

बादलीत भरतो पािी, घेतो भरारी 
माझ्या चोचीत आहे िाद,ू गिंमतच न्यारी! 

 
‘पुरे झाली आता तुझी बडबड!’, वरून माकडू ओरडला. ‘चल, लवकर आपल्या िोट्या दोस्तताला वर घेऊन ये. जजराफी 

केव्हापासून वाट बघतीये.’ 

मी पट्कन पेलीच्या चोचीत उडी मारली. पेलीने पंख पसरले आणि एका झपेेत आम्ही सवाात वरच्या मजल्यावरच्या 

णखडकीपािी पोचलोसुद्धा! 



 

 जजराकफने नतच्या काळ्याभोर टपोऱ्या डोळ्यांनी माझ्याकड ेपादहलं. ककंचचत हसून ती म्हिाली, ‘काय म्हितोस दोस्तता, 

कसा आहेस? तुझं नाव काय आहे?’ 

‘बबली’, मी सांचगतलं. 

‘ककती गोड नाव आहे रे’, ती हळुवारपिे म्हिाली. ‘ऐक ना बबली, आम्हाला तुझ्या मदतीची खूप गरज आहे. आमच्या 

जवळच ेसगळे पैसे हे घर ववकत घेण्यातच संपले. आता आम्हाला लवकरात लवकर नवीन कामं िोधायला हवीत. 

्याशिवाय पैसे कसे शमळिार? आम्ही नतघही भुकेने हैराि झालोय. पेशलला मासे हवेत, माकडूला अक्रोड आणि मी 

तर चमचम्या झाडाच्या गलुाबी-जांभळ्या फुलांशिवाय दसुरं काहीच खात नाही. ही फुलं खूप दशुमाळ आणि महाग 

आहेत.   

‘आई गं! मला अनत भूक लागलीये’ पेली कळवळून म्हिाला. ‘बोंबील, मांदेली, पापलेट, सुरमई... नुसता ववचार करूनच 

तोंडाला पािी सुटतंय.’ 

‘सुरमईसाठी तर पेली वेडा आहे!’, माकडू म्हिाला. 

‘अहाहा...सुरमई! ददवस रात्र मला फक्त सुरमईचीच स्तवप्न पडतात.’ 

‘आणि मला अक्रोडांची!’ माकडू म्हिाला. ‘कुरकुरीत-चुरचुरीत अक्रोडांचा पाऊस पडतोय....अक्रोडांच्या दढगाऱ्यात मी 

लोळतोय...’ 

आमच्या गप्पा अगदी रंगात आल्या हो्या. तवेढ्यात एक पांढरीिुभ्र मशसाडीज कार करकचून बे्रक दाबत घराजवळ 

येऊन थांबली. गाडीमधून ननळ्या सोनेरी गिवेषातला ड्रायव्हर उतरला. ्याच्या हातात एक पत्र होतं. 



 

‘अरे बापरे, ही तर हॅम्पिायरच्या सरदाराची गाडी आहे.’ मी जजराकफच्या कानात कुजबुजलो. 

‘कोि आहे हा सरदार?’ जजराकफने ववचारलं. 

‘अगं तो इंग्लंडमधला सवाात श्रीमंत मािूस आहे.’ मी सांचगतलं.  

ड्रायव्हरने घराच्या दारावर टकटक केलं. पि दार उघडायला जािार कोि? आम्ही सगळे तर णखडक्यांमध्येच बसलेलो 

होतो. ्याने सहज मान वर करून पादहलं तवे्हा आम्ही ्याच्या नजरेस पडलो. नतसऱ्या मजल्यावरच्या णखडकीतून 

डोकाविारी जजराफी, कठड्यांना लोंबकळिारा माकडू आणि पेलीच्या चोचीत बसलेला मी असं फारच गमतीदार दृशय 

होत त.े पि त ेपाहून ड्रायव्हरला मुळीच आशचया वाटलं नाही. देिातल्या सवाात श्रीमंत मािसाच्या ड्रायव्हरला अिा 

िोट्या िोट्या गोषटींमध्ये कसली गंमत वाटतीये. 

 

ड्रायव्हर म्हिाला, ‘हॅम्पिायरच्या सरदारांनी हे पत्र मला लॅडरलेस वविंडो जललननिंग किं पनी कड ेसुपूता करायला सांचगतलं 

आहे. 



‘हो हो, आम्हीच आहोत त.े’ माकडू म्हिाला. 

‘तुम्ही प्लीज त ेपत्र आम्हाला वाचून दाखवाल का?’ जजराकफने ववचारलं. 

ड्रायव्हरने घसा खाकरला आणि पत्र वाचायला सुरुवात केली. 

 

स.न.वव.वव. 

आि सकाळी गाडीतून फेरफटका मारताना तुमची नोटीस माझ्या निरेस पडली. मी खूप वर्ांपासून एका कुिल आणि 
अनुभवी णखडलया स्वच्छ करिाऱ्या किं पनीच्या िोधात होतो. माझ्या हवेलीला एकूि सहािे सत्त्याहत्तर (कदाचचत 
िास्तच) णखडलया आहेत. कृपया लवकरात लवकर मला भेटावयास यावे ही ववनिंती. 

आपला ववश्वासू, 

हॅम्पिायरचा सरदार 

‘हे पत्र सरदारांनी स्तवतः आपल्या हस्तताक्षरात शलदहले आहे.’ पत्राची घडी करत ड्रायव्हर म्हिाला. 

‘कृपया सरदारांपयतं आमचा ननरोप पोहचवा की आम्ही लवकरात लवकर हवेलीवर येत आहोत.’ जजराफी ड्रायव्हरला 

म्हिाली. 

टोपीला हात लावत ड्रायव्हरने आम्हाला सलाम केला आणि मग तो गाडीत बसून ननघून गेला. 

‘येsssस्तस! काम शमळालं.’ टिाटि उड्या मारत माकडू ओरडला. 

‘सहािे स््याह्तर णखडक्या!’ पेली डोळे मोठे करत म्हिाला. ‘या कामाला सॉशलड मजा येिारे!’ 

‘बबली, तुला हॅम्पिायरची हवेली कुठे आहे माहीत आहे का?’ जजराकफने मला ववचारलं. 



‘हो. तो समोरच्या टेकडीवर एक वाडा ददसतो आहे ना, तीच ती हॅम्पिायरची हवेली. चला मी तुम्हाला रस्तता दाखवतो.’ 

‘चला तर मग!’ माकडू ओरडला. 

जजराकफने मान खाली वाकवली आणि ती दरवाज्यातून बाहेर पडली. माकडूने नतच्या पाठीवर उडी मारली. तो नतच्या 

मानेला लोंबकाळू लागला. पेली माझ्यासकट उडाला आणि जजराफीच्या डोक्यावर जाऊन बसला. आणि मग ननघाली 

आमची स्तवारी! 

 

थोड्याच वेळात आम्ही टेकडीवर पोचलो. हवेली जवळ येऊ लागली तिी आमच्या सगळ्यांच्याच मनात थोडी धाकधूक 

होऊ लागली. 

‘कसा आहे रे या सरदाराचा स्तवभाव?’ जजराकफने मला ववचारलं. 

‘स्तवभावाबद्दल माहीत नाही. पि तो प्रचंड श्रीमंत आहे.’ मी सांचगतलं. ‘फक्त गुलाबाच्या बागेची काळजी घ्यायलाच 

्याने पंचवीस माळी ठेवलेत म्हिे.’ 

‘बघा बघा, पोचलो आपि हवेलीजवळ.’ माकडू ओरडला. 



 

ती अशलिान हवेली पाहून आम्ही भारावून गेलो. हवेली कसली राजवाडाच होता तो. नाही नाही राजवाड्यापेक्षाही मोठी 

होती ती हवेली! 

‘णखडक्यांकड ेतर बघा.’ माकडू म्हिाला. ‘आपि आयुषयभर पुसत राहीलो तरी ्या संपिार नाहीत.’  

तवेढ्यात आमच्या कानावर एका मािसाचा आरडाओरडा आला. ‘मला ती काळीभोर जांभळं हवी आहेत. अरे ती नाही! 

्याच्या वरची. झाडाच्या सवाात वरच्या फांदीला आहेत ना ती.’   

आम्ही झुडूपाआडून डोकावून पदहलं तर एक भरघोस पांढऱ्या शमशया असलेला म्हातारा जांभळाच्या झाडाखाली उभा 

असलेला आम्हाला ददसला. झाडाला शिडी टेकवली होती आणि माळी शिडीवर चढून जांभळं खुडत होता. 

 

‘मला आ्ताच्या आ्ता ती सवाात वरच्या फांदीवरची जांभळं दे.’ जोरजोरात हातवारे करत म्हातारा ओरडला. 



‘माफ करा सरदार.’ माळी म्हिाला. ‘ह्या शिडीची उंची खूपच कमी आहे. वरच्या फांदीपयतं पोहोचिं केवळ अिक्य 

आहे.’ 

‘त ेकाही मला सांगू नकोस.’ सरदाराचा आवाज आता फारच चढला होता. ‘मला ती जांभळं पादहजेत म्हिजे पादहजेत!.’ 

‘चल आपली कमाल दाखवूयात.’ पेली माझ्या कानात कुजबुजला आणि एका झपेेत आम्ही जांभळाच्या झाडापािी 

पोचलोसुद्धा. सवाात वरच्या फांदीवर बसत तो म्हिाला, ‘चल बबली, पटापट जांभळं तोड आणि माझ्या चोचीत टाक.’ 

आम्हाला बघून माळी इतका दचकला की तो शिडीसकट खाली पडला. खालून सरदार बेंबीच्या देठापासून ककंचाळत 

होता. रागाने तो लालेलाल झाला होता. ‘कोिी तरी पट्कन माझी बंदकू आिा! केिरी चोचीच्या पांढऱ्या राक्षसा, खबरदार 

माझ्या जांभळांना हात लावलास तर! ती जांभळं माझी आहेत. एक पाउल पुढे टाकलस तर याद राख! नतथेच आडवा 

पाडतो तुला! माझी बंदकू कुठे आहे?’ 

 

‘लवकर लवकर! आपल्याकड ेवेळ नाहीये.’ पेली कुजबुजला. 

‘अरे मूखाा, माझ्या तोंडाकड ेकाय बघत बसला आहेस! जा पट्कन आतून माझी बंदकू घेऊन ये.’ सरदार माळ्यावर 

खेकसला. ‘एकाच गोळीत ठार करतो या राक्षसाला. माझी जांभळं चोरतो काय! आज तुला नाश्यात नाही ना खाल्ला 

तर नावाचा सरदार नाही.’ 

‘झाली जांभळं खुडून.’ मी पेलीच्या कानात कुजबुजलो. 



लगेच पेलीने झपे घेतली आणि आम्ही रागाने लालेलाल झालेल्या सरदाराच्या पायािी जाऊन बसलो. 

मी माझी मान वाकवली आणि जांभळांचा गुच्ि पुढे करत म्हिालो, ‘आपली जांभळं, सरदार” 

 

सरदार भलताच आशचयाचककत झाला. ्याने तोंडाचा आ वासला होता. आणि ्याच ेडोळे तर इतके मोठे्ठ झाले होत ेकी 

त ेआता खोबिीतून ननसटून खाली पडतात की काय अिी भीती मला वाटू लागली. ‘अरे देवा! काय चालल ंआहे हे?’ 

तो पुटपुटला. ‘कोि आहात तुम्ही?’ 

तवेढ्यात झुडूपामागून जजराफी बाहेर आली. माकडू नतच्या मानेला लोंबकळत नाचत होता. ्यांच्याकड ेबघून सरदार 

अजूनच गोंधळला. कसबसं स्तवतःला सावरत तो म्हिाला, ‘कोि आहात तुम्ही? आणि इथे काय करताय?’ 

‘आम्ही णखडक्या साफ करिारे आहोत’, माकडू गाऊ लागला. 

घेतो मेहनत पुष्कळ, 
करतो णखडलया स्वच्छ आणि ननतळ 
प्रत्येक णखडकी चकाचक ही देतो हमी! 

घेत नाही उसिंत, 
िोपयतं काम होत नाही पसिंत 
जिराफ आणि पेली आणि मी! 

 
‘आपल्याच ननरोपानुसार आम्ही इथे आलो आहोत.’ जजराफी म्हिाली. 



आता कुठे सरदाराच्या डोक्यात प्रकाि पडला. ्याने एक टपोरं जांभूळ तोंडात टाकलं आणि सावकाि चावून खाल्लं. 

जांभळातली बी जशमनीवर थंुकत तो म्हिाला, ‘तुम्ही मला हवी असलेली जाभंळं आिून ददलीत ्याबद्दल मी तुमचा 

आभारी आहे. तुम्ही मला थंडीमध्ये सफरचंदं उतरवायला देखील मदत करू िकता का?’ 

‘हो हो नक्कीच!’ आम्ही सगळे एका सुरात ओरडलो. 

‘आणि तू कोि आहेस?’ सरदाराने माझ्याकड ेबघत ववचारलं. 

‘तो आमच्या कंपनीचा मॅनेजर आहे, बबली.’ जजराफी म्हिाली. ‘्याच्याशिवाय आम्ही कुठेच जात नाही.’ 

‘बरं बरं. चला तर मग आता आपि कामाचं बोलूया.’ सरदार म्हिाला. 

मी पेलीच्या चोचीतून बाहेर उडी मारली आणि आम्ही सगळे सरदारच्या मागोमाग चालू लागलो. हवेलीपािी 

पोचल्यावर ककंचचत थांबून सरदारने ववचारलं, ‘शिडीशिवाय कसं काय काम करिार तुम्ही?’ 

‘सरदार, अगदी सोप्पयं.’ जजराफी म्हिाली. ‘मी आहे शिडी, पेली आहे बादली आणि माकडू आमचा गडी. बघा तर 

मग.’ 

आणि मग झाली कामाला सरुुवात. माकडू टुिकन उडी मारून जजराफीच्या पाठीवरून खाली उतरला. बागेतला नळ 

चालू करून ्याने पेलीच्या चोचीची बादली भरली. परत उडी मारून तो जजराफीच्या पाठीवर बसला. नारळाच्या झाडावर 

चढावं तसा तो नतच्या उंचच उंच मानेवर चढू लागला आणि तोल सांभाळत नतच्या डोक्यावर उभा रादहला. 

 

‘आपि सवाात वरच्या मजल्यापासून सुरुवात करूया. पेली पट्कन पािी घेऊन ये.’ जजराफी म्हिाली. 

‘वरच्या दोन मजल्यांचा तुम्ही ववचारच करू नका.’ ककंचचत हसत सरदार म्हिाला. ‘नतथे पोहोचिं केवळ अिक्य आहे.’ 



‘कोि म्हितं असं?’  

‘मी म्हितो मी.’ सरदार ठामपिे म्हिाला. ‘कोिाचाही जीव धोक्यात घालायची मला अजजबात इच्िा नाही आहे.’ 

‘का? माझी मान नतथपयतं पोहोचण्यात काय अडचि आहे?’ जजराफी म्हिाली. नतचा आवाज सुद्धा आता हळूहळू चढू 

लागला होता.  

‘जास्तत आगाऊपिा करू नकोस!’ सरदार खेकसला. ‘एकदा सांचगतलं ना तू नतथे पोहोचू िकत नाहीस म्हिून. बडबड 

करण्यात वेळ वाया घालवू नका. कामाला लागा!’ 

‘सरदार,’ जजराफी आवाज हळू ठेवण्याचा प्रय्न करत म्हिाली. ‘अख्खख्खया जगात अिी एकही णखडकी नाही जजथे माझी 

मान पोहोचू िकिार नाही.’ 

‘जजराफी दाखव तुझ्या मानेची कमाल!’ माकडू वर खाली उड्या मारत ओरडला.  

आणि मग खरच जाद ूझाली. जजराफीची आधीच भरपूर उंच असलेली मान अजून उंच होऊ लागली.  

उंच...उंच...होत वर...वर... जाऊ लागली. 

  

सवाात वरच्या मजल्यावरच्या णखडक्यांपयतं पोहोचल्यावरच मान वाढायची थांबली. 

जजराफीने खाली पादहलं आणि म्हिाली, ‘काय, किी वाटली जाद?ू’ 



सरदाराच्या तोंडातून िब्दच फुटत नव्हत.े मी सुद्धा थक्क झालो होतो. अिी जाद ूमी जन्मात कधी पादहली नव्हती. 

जजराफीची मान तर पेलीच्या चोचीपेक्षाही भन्नाट होती! 

स्तवतःिीच हसत जजराफी हळू आवाजात गाऊ लागली. 

िादईु माझी मान  
होत ेउिंचच उिंच छान 
िर घेतलिं मी मनावर 
तर िाईल ती ढगावर!  

बघताना हरपून िाईल भान! 
 
 

 

 
चोचीच्या बादलीमध्ये पािी भरलेला पेली उडत उडत सवाात वरच्या मजल्यावरच्या एका णखडकीपािी जाऊन बसला. 

आणि मग खरोखरच कामाला सुरुवात झाली. ्यांचा कामाचा वेग भारीच होता. एक णखडकी स्तवच्ि करून झाली की 

लगेच पेली ्याची बादली घेऊन दसुऱ्या णखडकीपािी जायचा. जजराफीसुद्धा नतच्या मानेची शिडी हलवायची. माकडू 

कापडाचा बोळा पाण्यात बडुवून नीट वपळून घ्यायचा. आणि मग लगेच दसुरी णखडकी साफ करायला सुरुवात. 

 अिा प्रकारे चौथ्या मजल्यावरच्या सगळ्या णखडक्या पुसून झाल्यावर जजराफीच्या जादईु मानेची उंची आपोआप कमी 

होऊ लागली. नतसऱ्या मजल्यावरच्या णखडक्यांपयतं पोचल्यावर ती कमी व्हायची थांबली. माकडूने लगेच उडी मारून 

कामाला सुरुवात केली.  



 

‘अप्रनतम!’ आनंदाने सरदार ओरडला. ‘लाजवाब! कमाल! अफलातून! हवेलीच्या णखडक्यांवर इतकी धूळ साचली होती की 

गेल्या चाळीस वषांपासून मी णखडक्यांमधून बाहेरचं दृशय पाहू िकलो नाही आहे. आता मी कॉफीचा मग घेऊन आरामात 

तासन तास णखडकी बाहेर बघत बसिार आहे.’ 

अचानक जजराफी, पेली आणि माकडू एकदम स्ततब्ध झाले. ्यांना असं जागच्याजागी गोठलेलं पाहून सरदाराने मला 

ववचारलं, ‘काय झालं?’  

‘मादहत नाही.’ मी म्हिालो. 

तवेढ्यात माकडूला डोक्यावर घेऊन जजराफी मांजर पावलांनी आमच्याजवळ आली. पेली सुद्धा अजजबात आवाज न 

करता हलकेच खाली उतरला. सरदाराच्या कानामध्ये जजराफी कुजबुजली, ‘सरदार, नतसऱ्या मजल्यावरच्या एका 

खोलीमध्ये एक मािूस आहे. तो भसाभस सगळी कपाटं उघडतोय आणि आतल्या वस्ततू उचकटतोय. ्याच्याकडे 

वपस्ततूलसुद्धा आहे.’ 

‘कु...कुठली खोली?’ सरदाराने चाचरत ववचारलं. 



‘नतसऱ्या मजल्यावरची एक णखडकी सताड उघडी ददसत ेआहे ना ती खोली.’ जजराफीने सांचगतलं. 

‘अरे बापरे!’ सरदार ओरडला. ‘ती तर आमच्या बाईसाहेबांची खोली आहे. चोराचा नक्कीच बाईसाहेबांच्या दाचगन्यांवर 

डोळा आहे. कोिीतरी पोशलसानंा बोलवा. पकडा ्या चोरट्याला!’ 

सरदाराचं बोलिं संपायच्या आतच पेलीने हवेत झपे घेतली.  
हवेतच कोलांटी उडी मारत ्याने चोचीतलं पािी फेकून ददलं. 

्याच्या चोचीचा वरचा भाग गुंडाळी होत बाहेर सरकला  
आणि पेली चोर पकडायला सज्ज झाला. 
 

 
 

 

‘या पक्ष्याला वेड लागलंय की काय?’ सरदार ओरडला. 

‘सरदार, धीर धरा आणि गंमत बघा!’ माकडू म्हिाला. 

 

बािासारखा सुसाट पेली णखडकीतून खोलीत शिरला. क्षिभरात तो बाहेर आला तवे्हा ्याने चोच घट्ट शमटली होती. 

उडत उडत तो सरदारापािी आला. पेलीच्या चोचीतून भयानक धाडssधाड आवाज येत होता. चोर आतून जोरजोरात 

लाथा झाडत होता. 

‘पेलीने करून दाखवलं!’ माकडू ओरडला. ‘ ्याने चोराला चोचीत पकडलंय.’ 



‘िाब्बास पेली!’ सरदार पेलीची पाठ थोपटत म्हिाला. ताबडतोब ्याने ्याच्या काठीतून तलवार उपसली. मोठ्या 

आवाजात तो गरजला. ‘पेली चोच उघड! बघतोच आता मी ्या चोराला. ्याला काही कळायच्या आतच ्याची चटिी 

करून टाकतो!   

पि पेलीने चोच उघडली नाही. चोच घट्ट बंद ठेवत ्याने मानेनेच ‘नाही’ म्हटलं. 

‘सरदार, चोराकड ेवपस्ततूल आहे,’ जजराफी म्हिाली. ‘पेलीने चोच उघडली तर चोर आपल्या सगळ्यांना मारून टाकेल.’ 

‘्याच्याकड ेवपस्ततूल असू दे नाही तर रिगाडा! त ेमी बघून घेईन!’ सरदार ककंचाळला. रागाने ्याच्या पांढऱ्या शमशया 

थरथरु लागल्या. ‘पेली, चोच उघड!’ 

तवेढ्यात एक मोठ्ठा आवाज झाला. बँssग!! 

‘बापरे!’ सरदार ओरडला. ‘चोर आतून गोळ्या झाडतोय. तो आपल्या सगळ्यांना मारून टाकेल. पेली चोच अजजबात 

उघडू नकोस!’ 

‘पेली, चोच जोरजोरात हलव. घुसळून टाक ्या चोरट्याला!’ जजराफी ओरडली. 

 

पेली जोरजोरात मान हलवू लागला. चोच 
गोलगोल कफरवू लागला. हलवून हलवून  
्याने चोराची हाड ंपार णखळणखळी करून 
टाकली. 
 

 

‘िाब्बास पेली! हलवत रहा चोच.’ जजराफी ओरडली. ‘बघू आता, तो चोर बंदकू हातात घ्यायची किी दहम्मत करतो 

त.े’ 



तवेढ्यात एक जाडजूड बाई हवेलीतून बाहेर धावत आली आणि मोठ्या आवाजात ओरडू लागली. ‘माझ ेदाचगने! माझ े

सगळे दाचगने चोरीला गेले. माझ ेदहऱ्याच ेकानातले! सोन्याचे हार! मो्याच्या बांगड्या! पाचूच्या अंगठ्या! सगळं सगळं 

गेलं! चोरट्यांनी माझी अख्खखी खोली साफ केली!’ 

आणि मग एके काळची प्रशसद्ध गानयका असलेली ही बाई तारस्तवरात गाऊ लागली. 

खजिना माझा लुटला 
कुिी फसववले हो मिला? 

हहरे, मोती, सोने, पाचू पळववले झिी 
दाचगने द्या मि परत आिुनी! 

 

किी वेळ ती साधली 
खोली वप िंिून काढली 

तुटत ेहे मन क्षिोक्षिी! 
दाचगने द्या मि परत आिुनी! 

 

 
 

बाईसाहेबांचा िोक ऐकून माझ्या काळजाचं पािी पािी झालं. आम्ही सगळे नतच्या सुरात सूर शमसळून गाऊ लागलो. 

(अथाात, पेली सोडून. ्याने चोचीमध्ये चोराला पकडून ठेवलं होतं ना!) 
दाचगने द्या परत आिुनी... 
दाचगने द्या परत आिुनी! 

 



‘िांत हो एशलझाबेथ’ सरदार म्हिाला. आणि मग तो पेलीकड ेहात दाखवत म्हिाला, ‘या चलाख पक्ष्यामुळे चोर 

पकडला गेला आहे. ्या बदमाष चोरट्याला पेलीने चोचीत पकडून ठेवलंय.’ 

बाईसाहेब डोळे ववस्तफारून पेलीकड ेबघू लागल्या. ्यांच्या चेहऱ्यावर अववशवास स्तपषट ददसत होता. ‘जर चोर खरंच या 

पक्ष्याच्या चोचीत आहे तर मग तुम्ही ्याला मारून का टाकत नाही? तुमच्या धारदार तलवारीपुढे चोराचा काय 

ननभाव लागिार आहे? चल रे पेली उघड चोच! मला माझ ेदाचगने परत हवे आहेत.’ बाईसाहेब ओरडल्या. 

‘अजजबात नाही!’ सरदार ओरडला. एशलझाबेथ, तुला समजत कसं नाहीये! चोराकड ेवपस्ततूल आहे. तो आपल्या 

सगळ्यांना मारून टाकेल.’ 

तवेढ्यात पोशलसांच्या चार गाड्या भोंगे वाजवत आल्या. ्यांनी आम्हाला चारही बाजूंनी घेरलं  

‘तुम्ही ज्या चोराच्या मागावर आहात तो आमच्या ताब्यात आहे.’ सरदार म्हिाला. ‘चल पेली उघड चोच!’ 

 

पेलीने ्याची भलीमोठ्ठी चोच उघडली आणि पोशलसांनी लगेच झडप घालून चोराला ताब्यात घेतलं. एका पोशलसाने 

चोराकडून बंदकू दहसकावून घेतली. दसुऱ्याने ्याच्या हातात बेड्या घातल्या. 

‘बापरे!’ इन्स्तपेक्टर म्हिाला. ‘हा तर खुद्द कोब्रा गँगचा बॉस, नागराज आहे.’ 

‘काय? कोि आहे हा नागराज?’ आम्ही सगळ्यांनी एका सुरात ववचारलं. 

‘नागराज जगातला सवाात खतरनाक चोर आहे.’ इन्स्तपेक्टरने सांचगतलं. ‘तो नक्कीच शभतंींवरून सरपटत घरात शिरला 

असेल. नागराज किावरही चढू िकतो.’ 

‘माझ ेदाचगने! माझ ेदाचगने कुठे आहेत?’ बाईसाहेब ओरडल्या. 

 



 

‘हे बघा’ इन्स्तपेक्टर म्हिाला. ्याने चोराच्या णखिात 

हात घालून सात-आठ पाचूच्या अंगठ्या बाहेर काढल्या. 

चोराने िटाच्या णखिात, कॉलरमध्ये, टोपीमध्ये जजथे 

ददसेल नतथे दाचगने कोंबले होत.े 

 

आता कुठे जरा बाईसाहेबांच्या जीवात जीव आला. पोशलसांनी सगळे दाचगने बाईसाहेबांच्या हवाली केले आणि ्या 

खतरनाक चोराला घेऊन त ेननघून गेले. सगळीकड ेसामसूम झाली. 

‘त ेबघा’ माकडू म्हिाला. ‘चोरट्याच्या गोळीने पेलीच्या चोचीला केवढं मोठं भोक पडलं आहे.’ 

 

‘अरेरे...’ जजराफी हळहळली. 



‘आता माझ्या या चोचीचा काहीच उपयोग नाही. चोचीची बादली पािी धरूनच ठेवू िकिार नाही.’ पेली हतािपिे 

म्हिाला. 

‘तू अजजबात काळजी करू नकोस दोस्तता.’ सरदार पेलीची चोच हलकेच थोपटत म्हिाला. ‘माझ्या मशसाडीजचा ड्रायव्हर 

पंक्चर काढण्यात एकदम पटाईत आहे. तो तुझ्या चोचीला पडलेलं भोक लगेच बुजवून देईल.’ 

हे ऐकून पेली खुदकन हसला. 

‘तुम्हा सगळ्यांच ेआभार कसे मानु मला समजत नाहीये.’ सरदार म्हिाला. ‘त ेदाचगने कोट्यावधी रुपयांच ेहोत.े आज 

फक्त तुमच्यामुळेच त ेवाचू िकले. मी तुम्हाला ककतीही मोठं बक्षीस ददलं तरी कमीच आहे. म्हिूनच मी आता 

तुमच्यापुढे एक प्रस्तताव ठेवतो. बघा तुम्हाला कसा वाटतो त.े जजराफी, पेली आणि माकडू, तुम्ही आजपासून कायमचेच 

माझ्या हवेलीवर राहायला या. मी तुमच्या राहण्याची उ्तम व्यवस्तथा करतो. मऊमऊ बबिाने, उबदार गोधड्या, थंडगार 

िॉवर, चमचमीत पंचपक्वान्न काय हवं त ेमागा. सगळं आहे इथे. मस्तत चैनीत आयुषय घालवता येईल तुम्हाला. 

बदल्यात तुम्ही माझ्या णखडक्या स्तवच्ि ठेवाल. जांभळं, आंबे आणि सफरचंद उतरवायला मदत कराल. पेलीला चालिार 

असेल तर मला अधून मधून ्याच्या चोचीतून िानिी चक्कर मारायलाही आवडले.’ 

 

‘हो हो का नाही!’ पेली म्हिाला. ‘तुम्ही म्हित असाल तर लगेच मारुयात एक चक्कर.’ 



‘आता नको. पदहले एक फक्कड चहा वपऊयात आणि मग जाऊयात चक्कर मारायला.’ सरदारने सांचगतलं. 

सरदार बोलत असताना जजराफी थोडी अस्तवस्तथ वाटत होती. नतची चुळबुळ बघून सरदाराने ववचारलं, ‘काय झालं? काही 

अडचि असेल तर खुशिाल सांग मला.’ 

‘अडचि नाही ..पि...अं..अं..’  

‘लाजतसे किाला? सांग की.’ सरदार म्हिाला. 

‘मला खूप भूक लागलीये हो. आम्ही सगळ्यांनीच खूप ददवसांपासून काही खाल्ल ंनाहीये.’ जजराफी कसबस ंअडखळत 

म्हिाली. 

‘हाज्तच्या! एवढंच ना!’ बोल तू काय खािार?’ सरदाराने ववचारलं. 

‘माझं खाद्य खूप दशुमाळ आहे. आणि त ेसोडून मी दसुरं काहीच खात नाही.’ जजराफी म्हिाली. 

‘आता आलं माझ्या लक्षात.’ सरदार म्हिाला. ‘तू काही साधासुधा जजराफ नाहीयेस. फक्त आकफ्रकेत सापडिाऱ्या दशुमाळ 

प्रजातीपैकी एक आहेस तू. आणि तू काय खातसे हेदेखील मला अगदी पक्क ठाऊक आहे. प्राण्यांबद्दल चांगला अभ्यास 

आहे माझा. माझ्या मते तू चमचम्या झाडाच्या गुलाबी-जांभळ्या फुलांशिवाय दसुरं काहीच खात नाहीस. बरोबर ना?’ 

‘नतच तर अडचि आहे ना सरदार.’ जजराफी उसासा टाकत म्हिाली. 

‘्यात अडचि कसली?’ सरदार म्हिाला. ‘जरा उजवीकड ेनजर टाक. इंग्लंडमधली एकमेव चमचम्या झाडांची बाग 

हॅम्पिायरहवेलीमध्ये आहे.’  

जजराकफने मान वळवून पादहलं आणि नतचा नतच्या डोळ्यांवर ववशवासच बसेना. िेकडो हजारो चमचमती झाड!ं आनंदाने 

नतच्या डोळ्यांमधून पािी वाहू लागलं. 

‘आता वाट कसली बघतसे? जा मनसोक्त ताव मार ्या फुलांवर!’ सरदार हसून म्हिाला. 

 



 

 

 

जजराफी उ्साहाने उड्या मारत सुसाट 

वेगाने चमचम्या झाडांकडे ननघाली. 

फुलांनी बहरलेली झाड ं पाहून ती 

आनंदाने नाचू लागली.  

गुलाबी-जांभळ्या फुलांनी लगडलेल्या 

एका फांदीत नतने डोकं खुपसलं आणि 

ती समाधानाने रवंथ करू लागली.    

  

 

‘माकडू तुझ्यासाठी सुद्धा एक गंमत आहे.’ सरदार माकडूकड ेवळत म्हिाला. ‘या हवेलीच्या चहुबाजूंना मोठमोठाले वकृ्ष 

आहेत.’ 

‘कसले वकृ्ष?’ माकडूने ववचारलं. 

‘अथाातच अक्रोडाच.े हे वकृ्ष बारा मदहने अक्रोडानी लगडलेले असतात.’ सरदाराने सांचगतलं. 

‘अक्रोड! माकडू ककंचाळला. ‘खरंच अक्रोड? नाही नाही. तुम्ही नक्कीच माझी मस्तकरी करताय!’ 

‘अरे वेड्या माकडूल्या मी खरंच सांगतोय! त ेबघ अक्रोडाचं झाड. बरोबर तुझ्या मागे.’ सरदार मागे हात दाखवत 

म्हिाला. 



 

सरदाराचं बोलिं संपायच्या आतच माकडू अक्रोडाच्या वकृ्षापािी पोचलासुद्धा. झाडाच्या फांद्यांवर लोंबकळत तो कुरकुरीत-

चुरचुरीत अक्रोड शमटक्या मारत खाऊ लागला. 

‘आता फक्त पेलीच रादहलाय.’ सरदार म्हिाला. 

‘हो पि माझं अन्न असं झाडावर उगवत नाही.’ पेली चुळबुळ करत म्हिाला. ‘मी फक्त मासेच खातो. आणि रोज 

रोज मासे ववकत घेिं महाग पडले ना.’ 

‘ववकत? िे! िे! मासे काय ववकत घ्यायची गोषट आहे का! सरदार म्हिाला. ‘अरे दोस्तता, जरा डावीकड ेमान वळवून 

बघ.’ 

पेलीने डावीकड ेनजर टाकली. बागेच्या टोकािी एक भलीमोठी ननळीिार नदी झकास वळिं घेत वाहत होती. 

‘ही हॅम्प नदी आहे.’ सरदाराने सांचगतलं. ‘जगातली सवाात चववषट सुरमई ह्याच नदीत शमळत ेबरं का.’ 

‘सुरमई!’’ सुरमईचं नाव ऐकून पेलीच ेडोळे लकाकले. ्याने लगेच पंख पसरले आणि हवेत झपे घेतली. नदीजवळ 

पोचताच थंडगार झुळुकांनी तो ताजातवाना झाला. नेम धरून ्याने पाण्यात सूर मारला. थोड्याच वेळात तो बाहेर 

आला तवे्हा ्याच्या चोचीत एक जाडजूड सुरमई होती. 



 

आता सरदार आणि मी दोघंच उरलो. 

‘ककती आनंदी ददसत आहेत ना सगळे.’ सरदार म्हिाला. ‘ बबली, आता तुझी पाळी. कंपनीच्या मॅनेजरला तर सवाात 

मोठं बक्षीस द्यायला हवं. बोल, काय हवंय तुला?’ 

‘अं....तसं काही नाही.’ मला काय बोलावं तचे सुचनेा. 

अचानक माझ्या मनात ्या जुनाट घराचा ववचार आला. नतथे पुन्हा शमठाईचं दकुान सुरु करता आलं तर! माझ्या 

पोटात गुदगुल्या झाल्या. 

‘अरे लाजतोस किाला! काय वाटे्टल त ेमाग.’ सरदार म्हिाला. 

‘ही टेकडी उतरली की जवळच एक रस्तता आहे.’ मी हळूहळू सांगायला सुरुवात केली. ‘रस्त्याच्या कडलेा एक जुनाट घर 

आहे. खूप पूवी ्या घराच्या तळमजल्यावर एक शमठाईचं दकुान होतं म्हिे. ्या रस्त्याने मी जाऊ लागलो की मला 

सारखं वाटतं की खरंच कुिीतरी येईल आणि पुन्हा नतथे शमठाईचं दकुान सुरु करेल.’ 

‘कुिीतरी किाला? आपिच करूयात की! जगातलं सवाात भारी शमठाईचं दकुान उघडुयात आपि!’ सरदार उ्साहाने 

ओरडला. आनंदाने ् याच्या गुबगुबीत पांढऱ्या शमशया इतक्या थरथरू लागल्या की एखादी खारुताईच ्याच्या चेहऱ्यावरून 

कफरतीये की काय असं मला वाटायला लागलं. 



 

‘आपि आताच त ेघर ववकत घ्यायला जाऊयात.’ सरदार म्हिाला. 

घर ववकत घेण्यात आम्हाला मुळीच अडचि आली नाही. जजराफी, पेली आणि माकडूने एकही पैसा न घेण्याच्या अटीवर 

आनंदाने घर आमच्या हवाली केलं. 

 

लगेच कामाला सुरुवात झाली. सुतार लाकडांना रंधा मारू लागले. करवतीने लाकड ंकाप ूलागले. उंचच उंच कपाटं 

बनवण्यात आली. वरच्या खिांपयतं पोहोचण्यासाठी शिड्या आणि सामान खाली उतरवण्यासाठी टोपल्या बनवल्या 

गेल्या. 

 

 



्यानंतर ववमानाने, जहाजाने जगभरातल्या शमठाया येऊ लागल्या. देिोदेिींच्या चचत्रववचचत्र शमठायांनी कपाटं तुडुबं 

भरून गेली.  

 

 

 

 

रशियातुन हस्तकीमस्तकाच ेपुड,े जपानमधून चीशिकीनोचीकीची पाकीटं, पोतुागालहून प्लादोलावाच ेकेक आणि आकफ्रकेहून 

हुलुलूझुलूची सुतरफेिी आली. पाठोपाठ चीनमधून च्याऊमाऊची बफी आणि चांगचचगंचुच ेपेढेसुद्धा आले. 

सलग दोन आठवड ेशमठायांच ेखोके येतंच होत.े मी प्र्येक शमठाई अगदी काळजीपूवाक चाखून बघत होतो. मी अिा 

ककमान हजार तरी शमठाया चाखल्या असतील! पि ऑस्तरेशलयाची चॉकलेटस सवाात भन्नाट होती. ्या प्र्येक 

चॉकलेटच्या आत एक टपोरी लालबुंद स्तरॉबेरी होती. 

 

 

 



 

 

 

आणि इंडोनेशियाची इमलीगोळी तोंडात 

टाकल्यावर तर असा झटका बसतो की 

डोक्यावरच ेसगळे केस उभे राहतात 

सोबत ववली वोन्कांच्या कारखान्यातल्या सुद्धा भारी भारी वस्ततू हो्या. 

्यांच्या सप्तरंगी गोळ्या 

खाल्या की सात वेगवेगळ्या 

रंगांमध्ये थंुकता येतं.. 

 
 

  

 

जास्तत बडबड करिाऱ्या मोठ्यांसाठी बनवलेले 
खास डडकंाच ेलाडू होत.े  

लाडू तोंडात टाकला की ्यामध्ये दात इतके घट्ट 
रुतून बसतात की ककमान चार तास बडबडीपासून 
सुटका! 

 

 

 

 

  



 

दकुानाच्या उद्घाटनाच्या ददविी मी खास ऑफर ठेवली. या,मनसोलत ममठाई खा. तहेी फुकटात!  

 

प्रचंड गदी जमली ्या ददविी. दकुानात सगळीकड ेलहान मुलं बागडत होती. आवडले ती शमठाई तोंडात टाकत होती. 

सोबत टीव्ही ररपोटार आणि न्यूजपेपरवाले सुद्धा आले होत.े जजराफी, पेली आणि माकडूसोबत सरदार दकुानाबाहेर उभ ं

राहून आतली मजा बघत होता. गदीतून वाट काढत मी कसाबसा दकुानाबाहेर आलो. प्र्येकासाठी मी खास भेट आिली 

होती. 

हवेत गारवा होता. सरदाराच्या अंगात जरा उब यावी म्हिून मी ्याला खास आईसलंडहून मागवलेला वाफाळता 

सफरचंदाचा हलवा ददला. या हलव्याची खाशसयत म्हिजे तो खाल्ल्यावर अंटाजक्टाकाच्या बफाातही उकडायला लागतं. 

सरदारने चमचाभर हलवा तोंडात टाकला आणि ्याच्या नाकातून काळ्या पांढऱ्या धुराच ेलोट बाहेर पडू लागले. 



 

‘जबरदस्तत! भन्नाट!’ कपाळाला आलेला घाम पुसत सरदार ओरडला. 

 

 

  

जजराफीच्या हातात मी एक पुडकं ददलं. ्यात फक्त 

मक्केला शमळिारे मधातले रसगुल्ले होत.े जजराफीने एक 

रसगुल्ला सावकाि चावून खाल्ला आणि ्याचबरोबर 

मधाचा गोडवा नतच्या तीस फूट उंच मानेत पसरला. 

 

‘अहाहा... हे तर चमचम्या झाडाच्या गुलाबी जांभळ्या 

फुलांपेक्षाही चववषट आहे!’ जजराफी म्हिाली आणि नतने 

आिखी एक रसगुल्ला तोंडात टाकला. 

 



 

पेलीला मी भरपूर वेलदोड ेव खडीसाखर घातलेल्या साखरांब्याचं पाकीट ददलं. त ेबघून तो आनंदाने भसाड्या आवाजात 

गायला लागला. पेलीने चमचाभर साखरांबा तोंडात टाकला आणि काय आशचया! ्याच्या भसाड्या आवाजाचं रुपांतर 

एकदम सुरेल आवाजात झालं. मधुर िीळ घालत पेली नाचू लागला. 

 

माकडूसाठी मी खास लवंगी शमरचीच्या वड्या आिल्या हो्या. लालभडक ददसिाऱ्या या वड्या फक्त चार वषांपुढील 

मुलांनाच खाता येतात बरं का. माकडूने एक वडी खाल्ली आणि ्याच्या तोंडातून आगीचा लोट बाहेर पडला. 

‘लई भारी माकडू! चल पुन्हा एकदा कर.’ सरदार टाळ्या वाजवत ओरडला. 

 

 

माकडूने एकदम चार वड्या तोंडात कोंबल्या आणि आता ्याच्या 

तोंडातून बाहेर पडलेला आगीचा लोट घरापेक्षाही उंच गेला.    

 



‘आता मला जायला हवं’ मी म्हिालो. ‘दकुानात चगऱ्हाईकं माझी वाट बघत असतील.’ 

‘आम्ही सुद्धा ननघतो. भरपूर णखडक्या साफ करायच्या आहेत आम्हाला.’ जजराफी म्हिाली. 

मी सरदाराला आणि माझ्या नतन्ही दोस्ततांना बाय बाय केलं. दोस्ततांना सोडून जाण्याच्या कल्पनेने मला एकदम उदास 

वाटू लागलं. सगळेच एकदम गप्प झाले. 

डोळ्यातलं पािी कसबसं थोपवत माकडू गाऊ लागला. 

वाटतिं आहे खूप उदास 
सोडून िाताना ममत्र आमचा खास 
पि दरू कुठे िातोय आम्ही? 

लागली आठवि यायला 
तर लगेच येऊ भेटायला 

जिराफ आणि पेली आणि मी! 

 
 

  

 


